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n català tenim tres perquès dife-
rents: perquè, per què i per a què.
Què els diferencia? La forma

perquè s’utilitza per expressar la causa
d’una acció: “Ho hem fet perquè n’es-
tàvem convençuts.” En aquest cas, per-
què equival a ja que i la frase introduïda
porta el verb en indicatiu. També es fa
servir per indicar una finalitat: “Li re-
galarem una agenda perquè no es des-
pisti.” Llavors, perquè equival a a fi que,
amb la finalitat que, i l’oració que en re-
sulta du el verb en subjuntiu. També
s’escriu junt quan fa la funció de subs-
tantiu i, per tant, l’introduïm amb l’ar-
ticle. Un exemple seria la novel·la de
Quim Monzó El perquè de tot plegat o la
frase “No et sabria dir el perquè”. Com
qualsevol altre nom, també es pot fer
servir en plural: “Vull saber els perquès
de la decisió.”

Per què separat s’usa en frases inter-
rogatives, tant si són directes (“Per què

ho dius?”) o indirectes (“No sap per
què ho diu”). En aquests exemples, per
què equival a per quina raó. També s’es-
criu separat quan fa de pronom relatiu,
és a dir, quan el podem substituir per
pel qual, per la qual, pels quals o per les
quals. Seria el cas de la frase “no vol ex-
plicar els motius per què (o ‘pels quals’)
l’han acomiadat”.

Finalment, la forma per a què és sinò-
nima de per a quina finalitat o per a
quina cosa. Es tracta de la suma de la
preposició per a més l’interrogatiu què.
Un exemple seria la pregunta “per a
què vols el cotxe aquest cap de setma-
na?” o la frase “no sabem per a què vo-
len fer servir aquelles cadires”.

I per acabar cal recordar que les ex-
pressions com perquè i com per són in-
correctes en català i s’han de construir
sense l’adverbi com. Per tant, haurem
de dir: “És massa important perquè (i
no ‘com perquè’) se’l menystingui” i
“Estic massa cansat per (i no ‘com per’)
venir a jugar amb vosaltres”. ❋
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Sabíeu que...
La locució “degut a” és incorrecta en
català quan significa “a causa de”. Cal
substituir-la per altres fórmules com
ara “perquè”, “per culpa de”, “a causa
de” i “gràcies a”. Per exemple, la frase
“Va arribar tard *degut al mal temps”
la podríem corregir per “Va arribar tard
per culpa del mal temps”. La paraula
degut, però, sí que és correcta com a
participi del verb deure.

Màrius Serra
ha guanyat el darrera

premi
Sant Jordi amb

la novel·la ‘Plans
de futur’
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Ja tenim ‘Plans de futur’
raductor traduït, novel·lista, lu-
dolingüista i faedor de mots en-
creuats, Màrius Serra deu ser el

juganer de la llengua més estimat i me-
diàtic, perquè res no se li fa estrany i tot
l’atrau de la llengua i els seus mitjans, si-
guin de paper, d’ones o a la xarxa.

Verbívor com és, sempre s’ha pres la
vida amb filologia i diu, convençut, que
viure a Horta el fa millor persona. Tam-
bé és un cas modèlic de català a l’atac
que, en pregó de fira o en fulls de llibre,
no perd batalla en què lluitar, sense por,
per una llengua que s’ho val. I d’aquí
l’homenatge a una generació que s’hi va
entossudir malgrat prohibicions i me-
nyspreus. Aquest és el motor de Plans de

futur (Proa), la història novel·lada de
Ferran Sunyer, matemàtic autodidacte,
nascut tetraplègic, i les cosines que en
van tenir cura: exemple d’una actitud in-
subornable davant les adversitats de la
salut i del franquisme.

Màrius no fa escarafalls a endinsar-se
en noves formes narratives o creatives i
Digital Vintage n’és paradigma. Pioner
digital, i defugint definicions restrictives
de llibre o de narració, va aplegar-hi
quatre peces literàries escrites via mòbil,
mail, bluetooh i smartphone.

Posa sempre un punt d’humor als usos
de la llengua: “Abans de designar el llibre
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de paper, el terme llatí liber designava
l’escorça de l’arbre amb què es feia el pa-
per. A l’era digital l’analogia continua vi-
gent però no cal defallir: potser el llibre
digital trobi un nom per a ell sol.” Li pre-
gunto com ens ho hem de fer per ento-
mar reptes com els guetos digitals, la lec-
tura fragmentada o la incapacitat de lec-
tura seqüencial. “L’era digital ho és de la
reescriptura. El text recupera la provisio-
nalitat perduda per les lletres de motllo
de la impremta. És l’era dels errors i de
les esmenes. Dels fragments canviats de
lloc. Dels desmentits i de les sortides de
to. No som conscients de la magnitud
dels canvis que estem vivim. A les bece-
roles de la tinta i el paper electrònics ens

atrevim a especular sobre
la seva importància. El
canvi és molt més pro-
fund. La difusió de l’es-
criptura ha accelerat la se-
va velocitat fins als nivells
de la difusió de la parla.
Vivim una era en la qual
l’escriptura conviu amb
l’oralitat transcrita i la lec-
tura pacient amb la nervi-
üda recerca del tastaolletes
(tastaolletres?).”
    “M’agrada que cada
nou projecte literari sigui
diferent. Hi conflueixen
interessos, però m’esforço
perquè la tria i la metodo-

logia de l’escriptura no reprodueixen fil
per randa els llibres anteriors. En el cas
de Plans de futur és la primera vegada
que escric sobre uns personatges que han
existit i que no formen part de la meva
intimitat. La novel·la explora l’esperan-
ça, la culpa, l’humor i la por, però sor-
geix d’una pregunta: per què dues noies
com la Maria i l’Àngels dediquen tota la
vida al seu cosí discapacitat? Com és que
dues noies espavilades, del cercle de Dalí,
decideixen no volar del niu? La resposta
a aquesta pregunta n’ha generat moltes
més. I la literatura és un camp ideal per
sembrar-hi preguntes.” ❋

Liber-
drac
Liberdrac
patrocina la
Columna Digital.
L’actualitat
creativa, de
lectura i de les
llibreries vista
amb ulleres
digitals.

171575-1066934V®

Liberdrac, la teva botiga de llibres digitals

www.liberdrac.cat




